
 
 

Grudziądz, dnia 18.01.2021 r.  

 
 
 
ZP-146/21 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego 
na Oddział Neurochirurgii (znak sprawy: Z/72/PN/20). 
 
 

Informuję, działając w oparciu o treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),  
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy sprzętu medycznego na 
Oddział Neurochirurgii” (znak sprawy: Z/72/PN/20), wpłynęły zapytania do postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści: 
 
Zapytanie nr 1: 
Pytanie 1, dotyczące zadania 4 - Ruchoma proteza szyjna międzytrzonowa.  
Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania implantów o poniższych parametrach:  
- Dwuelementowa dynamiczna proteza dysku szyjnego (C3-C7), zbudowana w dwóch 
metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki 
polietylenowej  
- płytki do trzonów kręgowych w kombinacji kolce-grzebień z centralnym grzebieniem 
stabilizującym od dołu oraz z kolcami umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu z góry; 
co umożliwia bezkonfliktowe zakładanie implantów na kolejnych poziomach kręgosłupa;  
- elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację  
- wkładka PE mocowana na stałe do dolnej powierzchni płytki, znacznik zatopiony w wkładce 
polietylenowej  
- proteza w 6 rozmiarach wielkości (XS – XXL) oraz 3 wysokościach 5,6 i 7 mm w celu 
odtworzenia lordozy kąt płytki wynosi (płytka dolna – 1,50, płytka górna 1,50);  
- każda proteza sterylne oraz oddzielnie zapakowana;  
- instrumentarium zawierające niezbędne narzędzia do zakładania protezy;  
- w zestawie narzędzia próbne do określenia wysokości, powierzchni oraz głębokości 
wstawianego implantu;  
- w zestawie narzędzia do usunięcia dysku oraz wykonania gniazda pod implant – m.in. pancze, 
dłuta okienkowe, łyżeczki, raspatory, kerisony, próbniki;  
- w zestawie narzędzie umożliwiające przygotowanie miejsca pod grzebień za pomocą wiertła 
nie dłuta.  
- plastikowe, zamykane pojemniki na narzędzia. 
 
Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany 
asortyment. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia stosownych 
zmian na formularz cenowy zadania 4. 
 
 

Do wszystkich Wykonawców  


